Október

– to nie je len čas opadávania
listov, zberom úrody, ... ale aj Mesiacom úcty
k starším, ktorý je treba zachovávať.

Mladosť
a staroba
sú
si
vzdialené, ale... Dieťa a starec
akosi splývajú...
Je 17. november 2019 - aj keď je október za nami, my sme sa dnes v hojnom počte zišli
na stretnutí a vzdaní úcty naším starším. Nie, nezabudli sme na Vás!
Slávnostné vyzdobená sála sa pomaly začala zapĺňať pred 15. hodinou.
P. Vierka Chovancová, predsedníčka SZZP privítala všetkých prítomných. Ľudová hudba
rodiny Ňachajovej zo Solivaru, chutné - oku lahodiace koláče, pohár dobrého vína s
priateľmi a známymi podfarbili dobrú náladu. Chutné pohostenie nám dodalo energiu
k spevu a tancu. Ľudoví umelci nás nenechali len počúvať ich pesničky, ale všetci sme si s
chuťou zaspievali a niektorí aj zatancovali. Dnes bola tiež príležitosť vzdať úctu a
poďakovanie aj jubilantom, ktorí v roku 2019 oslávili významné životné jubileá – p.
Margita Potočňáková, Agnesa Sabolová a Margita Zavacká. Pani Chovancová a p.
starosta obce Tibor Kollár odovzdali im malé pozornosti a všetci prítomní spoločne s
hudobnou skupinou zaspievali !Živite ludije“
Ďalším pásmom piesní zábava pokračovala.
Otec – mama – aké jednoduché slovo. Slovo, ktoré sme sa naučili vyslovovať ako prvé. No
pri vyslovení týchto slov, určite sa nám vynoria v našich mysliach naši rodičia. Oni nás
sprevádzali životom od nášho počatia. Aj takýmto spôsobom sme sa chceli poďakovať
prítomným za obetavosť, starostlivosť, trpezlivosť nielen pre vlastné rodiny, ale aj okolie.
Oni boli trpezliví chápaví a obetaví.
Staroba je prirodzená súčasť nášho života a preto vážme si šediny našich starších.., ich
ubolené ruky a nohy, vráskavú tvár, ktorá ukrýva múdrosť. Dnes sme si chceli uctiť jeden
druhého, vráťme sa k pozdravom, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudského spolužitia
a začnime sa rešpektovať bez rozdielu veku.

Úcta nie je len povinnosť, ale aj pocit, že som niekomu
pomohol.
Zabáva a voľná debata pokračovala takmer do 21.00 hodiny.
Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí dnes prišli.
Zároveň sa chceme poďakovať sponzorom p. Chovancovej, rod. Jurašekovej, Kičurovej
a Obecnému úradu RNV za sponzorovanie dnešného posedenia.
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